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होम स्टे संचालन, प्रवर्द्धन तथा ननयमन सम्बनधध कायधनवनध, २०७६ 
  

स्थानीय समुदायको सलंग्नतामा स्वरोजगारका अवसर नसजधना गनध एवं पयधटनको माध्यमबाट 

ग्रामीण पयाधपयधटनको नवकास, प्रवर्द्धन, व्यवस्थापन र ननयमन गनध बाधछनीय भएकोले, 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ११ (छ) १२ को व्यवस्था बमोनजम राजापुर 

नगरपानलकाले यो होम स्टे संचालन, प्रवर्द्धन तथा ननयमन सम्बनधध कायधनवनध, २०७५ 

बनाएको छ ।  

 

१. संनिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस कायधनवधको नाम "होम स्टे संचालन, प्रवर्द्धन तथा ननयमन 

सम्बनधध कायधनवनध, २०७६" रहकेो छ । 

(२) यो कायधनवनध राजापुर नगरपानलका िते्र नभत्र लागु हुनेछ । 

(३) यो कायधनवनध राजापुर नगरपानलका, नगर कायधपानलकाको कायाधलयल े

स्वीकृत गरेको नमनतदनेख लागु हुनेछ ।  

 

२. पररभाषा: नवषय वा प्रसंगल ेअको अथध नलागेमा यस कायधनवनधमा,- 

क) "होम स्टे" भध नाले पयधटकलाआ ावास, खाना र अधय सेवा प्रदान गने उद्देश्यले, 

ाफ्नै घर वा समुदायमा नननज वा सामुनहक रुपमा संचालन गररएको घरबास 

सेवा सम्झनु पछध ।  

(ख) "सामुदानयक होम स्टे" भध नाल ेग्रामीण िेत्रमा कम्तीमा पा च वटा अलग अलग 

स्वानमत्व भएका घरधनीले सामुनहक रुपमा व्यवस्थापन गरी संचालन गरेको 

होम स्टेलाआ सामुदानयक होम स्टे सम्झनु पछध ।  

(ग) "ननजी होम स्टे" भध नाले ग्रामीण िेत्रमा एकल रुपमा दताध गरी ननजी स्तरमा 

संचानलत होम स्टेलाआ ननजी होम स्टे सम्झनु पछध ।  

(घ) "नगरपानलका" भध नाले राजापुर नगरपानलकालाआ सम्झनु पदधछ । 

(ङ) "कायाधलय" भध नाल ेनगर कायधपानलकाको कायाधलयलाआ सम्झनु पदधछ ।  

(च) "होम स्टे व्यवस्थापन तथा संचालन सनमनत" भध नाल े दफा ९ बमोनजमको 

सनमनत सम्झनु पछध ।  
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(छ) "होम स्टे आकाइ" भध नाले  होम स्टे संचालन गनध व्यवस्थापन सनमनत अधतगधत 

रहकेा प्रत्येक घर सम्झनु पछध ।  

(ज) "पयधटक" भध नाले स्वदते तथा नवदतेबाट होम स्टेमा उपलध ध सेवा नलन ाउने 

व्यनतिहरुलाआ सम्झनु पछध ।  

 

३. उद्देश्य: होम स्टे संचालनका मुख्य उद्देश्य दहेाय बमोनजम हुनेछन् - 

(क) ग्रामीण िेत्रमा पयधटन प्रबधधन गरी त्यसबाट प्राप्त प्रनतफल ग्रामीण समुदाय सम्म 

पुयाधउने, 

(ख) ग्रानमण िेत्रका जनतालाआ पयधटन व्यवसायमा सहभागी गराआ जीवनस्तर सुधार 

गने, 

(ग) होम स्टेको माध्यमबाट ग्रामीण तथा स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारको अवसर 

सृजना गने, 

(घ) ग्रामीण पयधटनलाआ सलुभ, सरल सहज वातावरणमा स्थानीय पररकार, 

ररतीररवाज, कला संस्कृनत र रहनसहनको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने ।  

४. दताधका लानग ननवेदन ददने: (१) होम स्टे संचालन गनध चाहने व्यनति वा समुदायले दहेाय 

बमोनजमका कागजात सनहत अनुसुची-१ बमोनजमको ढा चामा रु. ३०।- को रनसद काटी 

नगरपानलकामा ननवेदन ददनु पनेछ,- 

(क) सामुदानयक होम स्टेको हकमा कम्तीमा पा च जना घरधनील े ा-ाफ्नो 

घरमा सामुनहक रुपमा होम स्टे संचालन गनध सहमत भएको नलनखत 

प्रनतवर्द्ता र वडा कायाधलयको नसफाररस तथा ननजी होम स्टेका लानग 

सम्बनधधत वडा कायाधलयको नसफाररस, 

(ख) जग्गा धनी प्रमाण पुजाध वा पैतृक सम्पती यदकन हुने प्रमाण वा मञ् जुरीनामा 

वा भाडामा नलएको भए सो को सम्झौताको प्रनतनलनप, 

(ग) होम स्टे संचालकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी ।  

 (२) उपदफा (१) बमोनजमको ननवेदन प्राप्त भएपनछ नगरपानलका प्रमुखल ेतोकेको 

प्रनतनननधको संयोजकत्वमा सम्बनधधत वडाको वडाध्यि, स्वास््य, कृनष र वन वातावरण हनेे 

कमधचारी समेतको पा च सदस्यीय सनमनतले ननररिण गरी अनुसूची-२ बमोनजमको मापदण्ड 

पूरा भए नभएको बारे नगरपानलकाको कायाधलयमा १५ ददन नभत्र प्रनतवेदन ददनु पनेछ । 

सनमनतले ाफ्नो कामको सम्बधधमा ावश्यकतानुसार नवज्ञहरुको सहयोग नलन सके्नछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोनजमको ननररिणबाट तोदकएको मापदण्ड परूा भएको प्रनतवेदन 

प्राप्त भएमा नगरपानलकाको कायाधलयले सात ददननभत्र सामुदानयकको हकमा प्रनत घर रु. 

१५००।- एक हजार पा च तयल ेहुन ाउने रकम र नननजको हकमा रु. २०००।- दआु हजार 

रुपैया तलु्क नलआ दताध गनेछ र अनुसूची-३ बमोनजमको ढा चामा होम स्टे संचालन प्रमाणपत्र 

ददइनेछ ।  



 
 

 

 (४) मापदण्ड पूरा नगरेकाको हकमा ावश्यक सुधार गनध समय ददआ पनु स्थलगत 

ननररिणगरी उपदफा (३) बमोनजम दताध प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।  

 (५) उपदफा (३) बमोनजम होम स्टे दताध गदाध र दफा १३ को उपदफा (१) बमोनजम 

होम स्टे नवीकरण गदाध लाग्ने तुल्क नगरपानलको ाम्दानी खातामा जम्मा गररनेछ । 

 

५. होम स्टे दताधका लानग धयूनतम मापदण्डहरु: (१) होम स्टे दताधका लानग दहेाय 

बमोनजमका धयूनतम मापदण्ड पुरा गनुधपनेछ ।  

(क) पाहुनाको लानग हरेक घरमा दआु बेड भएको कनम्तमा एक र बढीमा चारकोठा 

मात्र राख् न पाआनेछ, 

(ख) सफा भाधछा तौचालय र स्नानगृहको अननवायध व्यवस्था भएको हुनुपनेछ ।  

(ग) घरायसी र वातावरणीय सरसफाआको राम्रो व्यवस्था हुनुपने र फोहरमलैा 

व्यवस्थापनका लानग कुनहने तथा नकुनहने फोहरको छुट्टाछुटै्ट व्यवस्था भएको 

हुनु पने, 

(घ) सेवा, सुनवधा र गुणस्तरका ाधारमा खानपानका वस्तुहरु र ावासको 

ाधारमा औनचत्यपुणध मलु्य सनहतको मेनुको व्यवस्था भएको हुनुपने, 

(ङ) संचारका धयूनतम सुनवधाहरु जस्तै टेनलफोन वा आधटरनेटको व्यवस्था भएको 

हुनुपने, 

(च) घरको वररपरर नसजन अनुसारका फलफुल र जैनवक मल प्रयोग गररएको 

करेताबारर हुनुपने, 

 (२) होम स्टे दताधको लानग ावश्यक अधय मापदण्ड अनुसूची-२ बमोनजम हुनेछ ।  

 

६. होम स्टे वगीकरण: यस कायधनवनधको अनुसचूी मा उल्लेनखत मापदण्ड पूरा गरी अलग 

अलग स्वानमत्व भएका कम्तीमा पा च वटा घरधनीले सामुनहक व्यवस्थापन गरी संचालन 

गरेको होम स्टेलाआ सामुदानयक ग्रामीण होम स्टे र ग्रामीण िते्रमा कुनै व्यनतिल ेएकल रुपमा 

दताध गरी ननजीस्तरमा संचानलत होम स्टेलाआ ननजी होम स्टेको रुपमा वगीकरण गररएको छ 

।  

 

७. होम स्टेका मखु्य पयधटकीय दियाकलाप: (१) होम स्टे संचालकले मनोरञ् जनका लानग 

पाहुनाको चाहाना अनुसार स्थानीय िेत्रमा संचालन हुने सास्कृनतक कायधिम र परम्परागत 

खेलमा सहभागी गराउने, उपलध ध हुने िेत्रमा जंगल  टे्रक, इकोटे्रक, कृनष फमध अवलोकन, 

अध्ययन तथा नसकाइ केधर संग्रहालय, दषृ्यावलोकन ादद जस्ता मुख्य पयधटकीय 

दियाकलापको व्यवस्था गनुध पनेछ ।  

 (२) उपदफ (१) मा लेनखए दनेख बाहके होम स्टेल े दहेाय बमोनजमको कायधिमको 

ायोजना गनुध पनेछ । 



 
 

 

(क) स्थानीय प्रचलन अनुसार फूलमालाका साथ पयधटक स्वागत र नबदाआको 

ध यवस्था गने,  

(ख) पयधटकहरुलाआ सामुदानयक भवन वा खलुा ठाउमा मौनलक परम्परा को 

संस्कृनतमा ाधाररत सासं्कृनतक कायधिमहरुको प्रस्तुती, मेला, जात्रा जस्ता 

गनतनवधीहरु ायोजना गरी सहभागी गराउने,  

(ग) सांस्कृनतक सम्पदा, संग्रहालय, घरेल ुतथा हस्तकला सामग्री उत्पादन केधर, 

रमणीय ननकुञ् ज िते्रको दशृ्यावलोकन, सामुदानयक वन, वधयजधतु तथा 

चरा अवलोकन ाददको व्यवस्था 

(घ) स्थानीय कृनष, घरेल ुतथा हस्तकला प्रनवनधमा सहभागी गराआ पयधटक तथा 

स्थानीय जातजानतको जीवनतैली, कला संस्कृनत, भाषा, भेषभुषा ादद 

नवषयमा अवलोकन, अनुभव तथा ज्ञानको ादान प्रदान गराउने,  

(ङ) होम स्टेमा बस्ने पयधटकहरुलाआ गाउ घरमा उत्पाददत स्थानीय मौनलक तथा 

प्राङ्गाररक खाना खुवाआ फरकपनको अनुभूती ददने,  

(च) पयधटकलाआ होम स्टेमा रह दा उत्कृष्ट ानत्यता सनहत र पाररवाररक 

वातावरणमा बनसरहकेो अनुभव ददलाउने,  

(छ) स्थानीय उत्पादन र संस्कृनत झल्कने मायाको नचनो र फुल माला सनहत 

पयधटकलाआ नवदाआ गने,  

(ज) पयधटक होम स्टेबाट नबदाइ भएपनछ एकपटक उनीहरु गधतध यमा पुगे 

नपुगेको जानकारी नलने । 

 

८. होम स्टेल ेदताध पश् चात परुा गनुधपन ेअधय मापदण्डहरुुः होम स्टे सञ् चालकल ेपुरा गनुधपने 

अधय मापदण्डहरु दहेाय बमोनजम हुनेछन,- 

(क) सुरिा ननकायस ग समधवय गरी पयधटक सुरिाको व्यवस्था नमलाउनु पने,  

(ख) पयधटकको स्वास््य नस्थनतको पूवध जानकारी नलआ सोही बमोनजमको 

खानपानको ध यवस्था गनुध पने,  

(ग) सामुदानयक होम स्टेको लानग कनम्तमा एक सामुदानयक भवन वा हलको 

ध यवस्था हुन ुपने, 

(घ) हरेक वषध लखेा परीिण गराउने र पयधटकको त्याङ्क ध यवनस्थत गरी 

राख्नु पने,  

(ङ) प्रत्येक वषध पौष मसाधतसम्म ाधतररक राजश्व नवभाग अधतगधतका 

कायाधलयबाट कर चुक्ता गनुध पने, 

(च) हाल संचानलत नवनभन्न ननकायमा दताध भएका होम स्टेहरु समते यो 

कायधनवनध लागु भएको नमनतल े ३ मनहना नभत्र नगरपानलकामा दताध 

हुनुपनेछ । तर यसरी दताध गदाध दताध तुल्क नलआने छैन । 

(छ) होम स्टेमा ाउने पयधटकलाआ सम्भव भएसम्म प्राकृनतक नचदकत्सा 

सांस्कृनतक मनोरञ् जन, प्राकृनतक सम्पदाको दषृ्यावलोकन गनतनवनधहरु 

संचालन गरी बसाआका ददन लम्ध याउन पहल गनुध पने । 



 
 

 

(ज) होम स्टे सम्म पयधटक ावागमनका लानग सहज सडक र उपयुति 

पार्ककङको समेत व्यवस्था गरेको हुन ुपनेछ । 

 

९. होम स्टे व्यवस्थापन तथा सचंालन सनमनतुः (१) सामुदानयक होम स्टे सञ्चालन गनधका 

लानग संचालकले साधारण सभा गरी मखु्य पदमा कनम्तमा १(एक) सनहत ३३% प्रनततत 

मनहला सहभानगतामा दहेाय बमोनजमको होम स्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सनमनत गठन 

गनुध पनेछ, - 

(क) समुदायका सदस्यहरुबाट एक जना   - अध्यि  

(ख) समुदायका सदस्यहरुबाट एक जना   - सनचव 

(ग) समुदायका सदस्यहरुबाट एक जना   - कोषाध्यि  

(घ) समुदायका सदस्यहरुबाट २ जना   - सदस्य  

 (२) होम स्टेमा सहभागी हुने घर सखं्याको ाधारमा समावेती हुने गरी समुदायल ेथप २ 

जना सम्म सदस्यको चयन गनध सके्नछ । 

(३) होम स्टे व्यवस्थापन तथा सचंालन सनमनतको काम, कतधव्य र अनधकार दहेाय बमोनजम 

हुनछे, -  

(क) पयधटकीय दियाकलापहरु र पयधटक र संचालकहरुले पालना गनुधपने 

ाचारसंनहता कायाधधवयन गने गराउने ।  

(ख) ागधतुक पाहुनाको स्वागत तथा ावासको व्यवस्था नमलाउने,  

(ग) पाहुनाको दताध तथा रेकडधको व्यवस्था गने,  

(घ) ाय व्ययको श्रेस्ता व्यवनस्थत र दरुुस्त राख्ने,  

(ङ) होम स्टे तथा होम स्टे िेत्रको सरसफाआ तथा अधय व्यवस्थापन पिको 

ननयनमत अनुगमन गने,  

(च) स्थानीय पयधटन प्याकेजहरुको ननमाधण र प्रचार प्रसार गने,  

(छ) स्थानीय प्रनवधी, ज्ञान नसप वातावरण, परम्परा, तैली, भाषा, भेषभूषा, 

कला तथा संस्कृनतक सरंिण गने,  

(ज) सांस्कृनतक कायधिमहरुको प्रदतधन/व्यवस्थापन गने, 

(झ) पाहुनाको स्वास््योपचार र अधय ाकनस्मक सेवाको व्यवस्थापन र 

समधवय गने,  

(ज) होम स्टे जाने पथनचधह (साइनेज) तथा लोकेसन म्याप तयार गरी 

ावश्यक स्थामा राख्न,े  

(ट) पयधटक ावास गृहमा उपलध ध हुने सेवा, सुनवधाको गुणस्तरका ाधारमा 

मेनु/मुल्य ननधाधरणमा एकरुपता कायम गने,  

(ठ) प्रत्येक ार्थथक बषध समाप्त भएको पैतीस ददन नभत्र पाहुना सखं्या, प्रमुख 

दियाकलाप ाय तथा व्यय दनेखने वार्थषक प्रनतवेदन राजापुर 

नगरपानलकाको कायाधलय, पयधटन कायाधलय र प्रदते मधत्रालयमा पठाउनु 

पने,  

(ड) राजापुर नगरपानलकाको होम स्टे समधवय सनमनत र प्रदतेमा रहकेो 

पयधटन मधत्रालयसंग ननयनमत सम्पकध  र समधवय गने,  



 
 

 

(ढ) अनुसूची-४ बमोनजमको सूचना पाहुनाल ेदखे्ने स्थानमा राख्न ुपने,  

(ण) होम स्टे नवकास, प्रबधधन तथा व्यवस्थापनका लानग अध्ययन, अवलोकन 

भ्रमण जस्ता कायध गने,  

(त) होम स्टेको नवकास, प्रबधधन तथा व्यवस्थापनका लानग ावश्यक अधय 

कायधहरु गने । 

(थ) सामुदानयक होम स्टेमा सदस्य थप गनुध पनेभएमा सोको अनुमनतका लानग 

ावश्यक कागजात सनहत नगरपानलकामा अनुरोध गने ।  

 

१०. होम स्टे प्रवर्द्धन, ननयमन तथा अनगुमन सनमनतुः  (१) नगरपानलकाले होम स्टेको 

माध्यमबाट पयधटन नवकास र  प्रवर्द्धनमा टेवा पुयाधउनका लानग तपनसल बमोनजमको होम स्टे 

ननयमन, प्रवर्द्धन तथा अनुगमन सनमनत गठन गररनेछ । 

तपनसल  

नगर उप-प्रमुख          - संयोजक 

सम्बनधधत वडाका वडा अध्यि        - सदस्य 

होम स्टे संचालकहरु मध्ये (न.पा.बाट मनोननत) १ मनहला सनहत २ जना  - सदस्य 

होटल व्यवसानय मध्येबाट मनोननत १ जना      - सदस्य 

पयधटन व्यवसानय मध्ये (न.पा.बाट मनोननत) १ जना    - सदस्य 

प्रमुख प्रतासकीय अनधकृत वा ननजले तोकेको कमधचारी १ जना -सदस्य सनचव 

 

 (२) होम स्टे प्रवर्द्धन, ननयमन तथा अनुगमन सनमनतको काम, कतधव्य र अनधकार 

दहेाय बमोनजम हुनेछ,  

(क) नगरपानलका िेत्रमा भएका होम स्टे व्यवस्थापन सनमनत र संचालकहरु 

वीच समधवय र सहजीकरण गने, 

(ख) पूवाधधार नवकास र िमता अनभवृनर्द् सम्बधधी कायध गने,  

(ग) ाकनस्मक स्वास््य सम्बधधी सहयोग र समधवय गने,  

(घ) सम्भाव्य पयधटकीय सम्पदाहरुको नववरण तयार गने,  

(ङ) पयधटकको संचार तथा सरुिामा समस्या दनेखएमा सहयोग गने, 

(च) नगरपानलका िेत्रमा पयधटन सूचना केधरको स्थापना गने र अनभलखे 

व्यवनस्थत गने, 

(छ) स्थानीय कृनष उत्पादन प्रयोग गने तथा प्राङ्गाररक कृनष प्रवधधन गनध 

स्थानीय कृनष जैनवक प्रनवनधमा सहयोग पुयाधउने । 

 

११. पयधटन पवूाधधार नवकास योजनामा सहयोग सम्बधधी व्यवस्थाुः होम स्टेमा पयधटन 

पूवाधधार नवकास तथा संरिण सम्वधधी योजनामा नगरपानलकाल े ार्थथक तथा 

प्रानवनधक सहयोग गनध सदकनेछ, थप सहयोगका लागी सम्बनधधत ननकायमा नसफाररस 

गनध सदकनेछ । 

 



 
 

 

१२.अनगुमन तथा ननररिण सम्बधधी व्यवस्थाुः  (१) नगरपानलका वा तोदकएको ननकायले 

ावश्यकतानुसार समय समयमा होम स्टे व्यवस्थापन तथा संचालन सनमनतका कायधहरु 

तथा प्रत्येक होम स्टेको अनुगमन तथा ननरीिण गनुध पनेछ । 

(२) नगरपानलका वा तोदकएको ननकायबाट हुने अनुगमन तथा ननररिणका 

िममा तोदकएको मापदण्ड पूरा नगने होम स्टेलाआ मनानसव मादफकको म्याद ददआ 

मापदण्ड पूरा गनध लगाउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको म्यादनभत्र पनन मापदण्ड कायम गनध नसकेका 

होम स्टेलाआ खारेज गनध सदकनेछ। 

 (४) कुनै होम स्टे संचालकल े मापदण्ड पालना नगरेको वा सो सम्बधधी 

गुनासो ाएमा नगरपानलकाबाट कुनै पनन समयमा ननरीिण गरी ावस्यक ननदतेन 

गनध सके्नछ । सो ननदतेनको पालना गनुध होम स्टे संचालकको कतधध य हुनेछ । 

(५) होम स्टे व्यवस्थापन सनमनत वा संचालकले होम स्टे प्रवर्द्धन तथा 

व्यवस्थापनका लानग कुनैपनन प्रकारको सहयोग नलनु पने भएमा नगरपानलकाबाट 

नस्वकृनत नलनु पनेछ । 

 

१३. नवीकरणुः (१) सामुदानयक तथा नीनज होम स्टे सञ्चालकल े दहेाय बमोनजमको 

कागजात संलग्न गरी हरेक वषध होम स्टे ननवकरणको लानग वडा कायाधलयमा व्यवसाय 

करको भुतिान गरर ननवकरण गनुध पनेछ ।  

(क) ननवकरण अवनधसम्मको लेखा परीिण प्रनतवेदन र होम स्टेल ेपयधटकलाआ 

प्रदान गरेको सेवाको नववरण,  

(ख) सामुदानयक होम स्टेको हकमा होम स्टे व्यवस्थापन तथा संचालक 

सनमनतको प्रगनत प्रनतवेदन (पयधटन पूवाधधार नवकास कायधिम संचालन 

गरेको भए सो को समेत प्रगनत नववरण) 

 

१४. प्रचार प्रसार तथा बजारीकरणुः होम स्टेको होर्थडङ्ग बोडध, साइनबोडध, ब्रोनसयर, पोष्टर, 

नसडी जस्ता प्रचार प्रसारका सामग्रीहरुको उत्पादन, वेभसाइट, पत्रपनत्रका, रेनडयो, 

टेनलनभजन, उत्सव, मेला, महोत्सव, गैरावासीय नेपालीस गको सहकायध, टुर अपरेटर 

तथा पत्रकारहरुलाआ पररचयात्मक भ्रमण, भ्रमण प्याकेजको ननमाधण तथा नबिी जस्ता 

कृयाकलापहरु पयधटन सम्बधधी कायाधलय तथा संस्था र नगरपानलका, नीनज िेत्रका 

ट्राभल तथा टे्रदकङ्ग एजेधसीस ग सहकायध गरी होम स्टेको प्रचार प्रसार तथा 

बजारीकरण गनध सके्नछ । 

 

१५.नवनवधुः (१) नगरपानलका नभत्रका प्रनसर्द् धार्थमक नतथधस्थलमा दतधनको लानग ाउने 

दतधनाथी तथा तीथाधलुहरु एवं जैनवक िते्रको अवलोकन गनध ाउने पयधटकको वसोवास 

र खानपीनको वधदोवस्त नमलाउन होम स्टे संचालनको लानग स्थानीय समुदाय 

समेतको सहभानगतामा अनुरोध भएमा नननश् चत समयको लानग व्यवस्थापन अनुमनत 

ददन सदकनेछ। 



 
 

 

(२) होम स्टेमा ट्राभल एजेधसी माफध त ाउने पयधटकको वीमा गराउने 

नजम्मेवारी सम्बनधधत ट्राभल एजेधसीको हुनेछ । व्यनक्तगत रुपमा ाउने पयधटकको 

हकमा नवमा गने नजम्मेवारी सम्बनधधत पयधटकको नै हुनेछ । 

(३) होम स्टे संचालन गने संचालकल ेप्रचनलत नेपाल कानून बमोनजम नेपाल 

राष्ट्र बैङ्कको पूवध स्वीकृनत नलएर मात्र नवदतेी मरुाको कारोवार गनुध पनेछ । 

(४) होम स्टे संचालन सम्बधधी ाधारभूत तथा नवनतनष्टकृत तानलम नवनभन्  न 

संघ सस्था र कायाधलयको समधवयमा प्राप्त गनध सदकनेछ । 

(५) पयधटकीय गनतनवनधमा नै असर पने गरी नाजायज काम ठगी, चोरी, 

मनहला हहसा र अमानबीय व्यवहार गरेको भनी कुनै पयधटकबाट ननवेदन पनध ाआ सो 

कसुर ठहर भएमा वा अनुगमनको िममा प्रमानणत भएमा त्यस्तो नीनज होम स्टे वा 

सामुदानयक होम स्टेको सदस्यलाआ पुनुः होम स्टे संचालन गनध नपाउने गरी ननजको 

दताध खारेज गनध सदकनेछ । 

 

१६. बचाउ   

  क) यसमा उल्लखे नभएका अधय व्यवस्था नगर कायधपानलकाको ननणधय बमोनजम 

हुनेछ । 

  ख) नगर कायधपानलकाबाट यो कायधनवनधमा  समयानुसार पररमाजधन गनध सदकनेछ । 

  ग) यस कायधनवनधको व्याख्या नगर कायधपानलकाले गनेछ ।  

 
 

 
 
 

अनुसूची – १ 

(दफा ४ को उपदफा (१) संग सम्बनधधत) 

होम स्टे दताधका लानग ददइन ेननवदेन 

 

श्री राजापुर नगरपानलका  

नगर कायधपानलकाको कायाधलय 

 .........., बर्कदया । 

 

   म/हामीहरुल े ..... वडा नं. .........टोल/गाउ  .............................मा संचालन गनध लागेको 

............................. होम स्टेलाआ होम स्टे संचालन कायधनवनध, २०७६ बमोनजम 

सामुदानयक/ननजी होम स्टेको रुपमा दताध गरी पाउन ननवेदन गदधछु/गदधछौ। 

 होम स्टे संचालन कायधनवनध ननदनेतका, २०७६ को अनधनमा रही ाफ्नो होम स्टे 

संचालन गनेछौं।  

सलंग्न कागजातुः  

१. होम स्टे संचालन गने ननवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप ।  



 
 

 

२. होम स्टे संचालन गने प्रत्येक घरधनीको जग्गा धनी प्रमाण पूजाध वा पतृैक सम्पिी 

झल्कने प्रमाण वा मञ् जुरनामा तथा भाडामा नलएको भए सो को संझौताको 

प्रनतनलनप वा स्थायीरुपमा बसोबास गरेको भनन वडा कायाधलयको नसफाररस।  

३. प्रत्येक घरधनीले होम स्टे संचालन गनध मञ्जुर गरेको कागजात सनहत होम स्टे 

व्यवस्थापन तथा संचालक सनमनतको ननणधयको प्रनतनलपी ।  

४. व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा दताध गने सम्बधधी स्थानीय भलेाको ननणधय ।  

५. सम्बनधधत वडाको नसफाररस । 

६. प्रनतिण नलएको भए सो प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप । 

७. होम स्टे संचालन सम्बनधध नवननयम । 

होम स्टे (दताध हुन ेव्यनक्तहरुको) नववरण । 

ि.स. सचंालकको नामथर ठेगाना 

१.   

२.   

३.   

४.   

नोटुः सामुदानयक होम स्टेको हकमा होम स्टे व्यवस्थापन तथा संचालन सनमनतको अध्यि वा 

अनधकार ददएको व्यवस्थापन सनमनतको सदस्यल ेननवेदन ददनु पनेछ । 

ननवेदकको नामथरुः ........................ 

 ठेगानाुः....................... 

 नमनतुः...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (२) र दफा ५ को उपदफा (२) संग सम्बनधधत) 

होम स्टे सचंालनका ाधारभतू मापदण्ड 
 

१. होम स्टेका लानग घर, कोठा र नबस्तारा:  

(क) सहज पहु चका लानग बाटोको प्रबधध भएको, घरहरु मौनलक संस्कृती झनल्कने र 

हावा हुरी, जंगली जनावर ाददबाट सुरनित हुनपुने, खुला, नहलो तथा धलुो रनहत 

सफा सुग्घर हुन ुपनेछ ।  

(ख) होम स्टेमा पाहुनाका लानग कम्तीमा एउटा अलग्गै कोठा हुनु पनेछ ।  



 
 

 

(ग) होम स्टे संचालन गने एक घरमा बढीमा ४ कोठा पयधटकका लानग छुट्याउन 

सदकनेछ ।  

(घ) एउटा कोठामा बढीमा २ वटामात्र ओछ्यान रहनुपनेछ । ओछ्यान कम्तीमा ६.५ 

दफट लम्बाआ र ३ दफट चौडाआको हुनु पनेछ ।  

(ङ) भुआमा कापेट वा राडी वा सफा गुधरी ओछ्याएको हुनु पनेछ ।  

(च) ढोकामा खुट्टा पुछने बोरा वा डोरम्याट भएको हुनु पनेछ ।  

(छ) नरम खालको सेतो तन्ना भएको र सेतै खोल भएका ओढ्नेको व्यवस्था हुनु पनेछ ।  

(ज) नभिामा वा ढोकाको पछानड परट्ट लुगा झुण्याउने व्यवस्था भएको हुनु पनेछ ।  

(झ) कोठामा नवजुली बिी का अनतररति वैकनल्पक उजाध समेतको व्यवस्था हुन ुपनेछ ।  

(ञ) सतु्नेकोठामा धुवा  ाउने हुनु हुदनै । भाधसा कोठा र भत्र्याङ्ग कोठा पयधटक 

सुताउनका लानग प्रयोग हुनु हुदनै।  

(ट) सुत्न े कोठामा धार्थमक, सास्कृनतक परम्परा, जैनवक नवनवधता झल्कन े खालका 

तनस्वरहरु राख् नु पनेछ ।  

(ठ) फोहोर फाल्ने एउटा टोकरी (डस्टवीन) को व्यवस्था हुनु पनेछ ।  

(ड) प्रत्येक पाहुनाका लानग एकजोर चप्पलको व्यवस्था हुनु पनेछ ।  

(ढ) नभिामा एउटा अधधकद दनेखने ठूलो ऐना झुण्डाएको हुनु पनेछ ।  

(ण) सम्भव भएसम्म सतु्ने कोठामा नचया टेवल राख्नु राम्रो हुनेछ ।  

(त) सम्भव भएसम्म सुत्न ेकोठामा २ वटा कुसी राख्नु राम्रो हुनेछ ।  

(थ) पयधटकल े दखे्न े ठाउ मा त्यस होम स्टेका फरक खालका नवतेषता र धार्थमक, 

ऐनतहानसक तथा रमणीय स्थानको बारेमा जानकारी ददने बोडध राख्न ुराम्रो हुनेछ । 

(द) पयधटकल ेपालना गनुध पने अनुसूची-४ बमोनजमका ाचार संनहता प्रष्ट दनेखने गरी 

उपयुक्त स्थानमा टा स्न ु पनेछ र सो ाचार संनहताको वारेमा पाहुनालाआ तुरुमै 

जानकारी ददनु पनेछ । 

(ध) मेनुमा उल्लखे भए बाहकेका अधय दियाकलाप/सेवामा पयधटकहरुलाआ अनतररक्त 

तुल्क नतनध बाध्य पानध हु दनै । 
 

२. तौचालय र स्नान घर: 

(क) सुनवधायुक्त र सफा तौचालय हुनु पनेछ ।  

(ख) होम स्टे संचालन गने घर वा समुदायल ेनुहाउनका लानग सुनवधायुक्त र सफा स्नान 

घरको व्यवश्था नमलाउनु पनेछ ।  

(ग) स्नान घरमा पानीको बाल्टी, मग, सावुन, रुमाल ादद ाधारभूत वस्तुहरु हुनु पनेछ 

। 

 

३. भाधछा कोठा र खाना खाने व्यवस्थाुः  

(क) पाहुना राख्न ेघर/कोठा ननजक गाआ भैसी अथवा भेडा बाख्रा, सुगु र, कुखुरा ादद 

वाध्न वा पाल्न पाइने छैन ।  

(ख) धेरै धुवा  नहुन ेभाधसा (उन्नत वा सुधाररएको चुलो) भएको हुनु पनेछ ।  



 
 

 

(ग) पानीको सुनवधा नमलाउनु पने र खाने पानी दफल्टर गरेर वा उमालरे मात्र ददने गनुध 

पनेछ।  

(घ) स्थानीय खानाका पररकारहरुलाआ स्वस्थकर ढंगले पकाउने र खुवाउने प्रवधध हुन ु

पनेछ।  

(ङ) सानो डाइननङ्ग टेवलको पनन प्रवधध भए राम्रो हुनेछ ।  

(च) खानाको पररकारको नववरण तथा मलू्य ननधाधरण गररएको मेनु भएको हुनु पनेछ । 

 

४. स्वास््य, सरसफाआ तथा सरुिाुः 

(क) वास वस्ने कोठा तथा सुत्ने नवस्तारामा दकरा, लामखटेु्ट ाददबाट सुरनित भएको हुन ु

पनेछ। 

(ख) सामुदानयक रुपमा प्राथनमक उपचारको व्यवस्था हुनु पने, खुला नाली र ढल 

नभएको हुनु पनेछ।  

(ग) वातावरण मैत्री कृनष, पयधटन दियाकलाप, पयधटकीय सम्पदाहरुको संरिण, 

सावधजननक तौचालयको व्यवस्था, फूलबारी र बिृारोपण गरी हररयाली हुन ुपनेछ 

। 

(घ) पयधटककालानग सेनेटरर प्याड र सोको व्यवस्थापन गने ठाउ  भएको हुनुपनेछ ।  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

अनुसूची-3 

(दफा ४ को उपदफा (3) संग सम्बनधधत) 

होम स्टे दताध प्रमाणपत्र 

राजापुर नगरपालिका  

नगर कायधपानलकाको कायाधलय 

..........., बर्कदया 

प्रमाणपत्र संख्याुः ................... 

नमनतुः.................... 

होम स्टे सचंालन प्रमाणपत्र 

............................. लाआ होम स्टे संचालन कायधनवनध, २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार 

सामुदानयक / नीनज होम स्टेका रुपमा दताध गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

१) सदस्यको नामुः  

२) ठेगानाुः  

३. अवनधुः 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 
 

........................... Homestay is registered / renewed as a Community 
/Private Homestay under Homestay Operation Procedures, 2075 B.S.  
1. Name of the owner:  
2. Address of the owner:  
3. Valid up to: 

ततधहरु 

 व्यवस्थापन तथा संचालन सनमनतसंग समधवय गरी पयधटकहरुलाआ बसोबासको 

व्यवस्था गनुध पनेछ । 

 चलन चल्तीको वा ननधाधररत मूल्यभधदा बढी मलू्य नलनु हुदनै ।  

 स्थानीय सामानजक सांस्कृनतक वातावरणलाआ असर पने खालका दियाकलापहरु गनुध 

गराउनु हुदनै । यो प्रमाणपत्र तथा अनुसूची-४ बमोनजमको ाचार संनहता सबैले दखे्न े

स्थानमा राख्न ुपनेछ ।  

 व्यवस्थापन तथा संचालन सनमनतसंग समधवय गरी प्रत्येक वषध प्रनतवेदन बुझाउनु 

पनेछ ।  

 यो प्रमाणपत्र एक एक वषधमा ननवकरण गराउनु पनेछ । 

 

अनमुनतपत्र प्रदान गन ेअनधकृतको 

नामुः................................... 

दजाधुः दस्तखतुः....................... 

नमनतुः.......................... 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची - ४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) खण्ड (ढ) संग सम्बनधधत) 

Code of Conduct for the Visitors (ाचार सनंहता) 

The home Stay visitors are expected to abide the following points:  

पयधटकहरूल ेननम्न नलनखत ाचार संनहताको पालना गनुध पनेछ  

 
1. Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not 

available at home stay (होम स्टेमा उपलध ध हुन नसके्न खाना, पेय पदाथध र सुनवधा 

बारे संचालकलाआ दबाव ददन पाइने छैन) । 

2. 2. Do not disturb people at home or outside (होम स्टे र नछमेकीलाआ असर 

पनेगरी होहल्ला गनध पाइने छैन) । 

3. Do not offer anything to the people beyond one's capacity (होम स्टे 

संचालकको िमता बानहरको सेवा सुनवधा माग गनध पाइने छैन) । 

4. Beware of doing any behavior (such as sexual activities or sexual 
harassment) which is impermissible to the local socio-cultural values 

(सामानजक मूल्य माधयता, धमध संस्कृनतको नहसावले नपच्ने ध यवहार, गनतनवधी, यौनजधय 

हहसा गनध पाआने छैन) ।  

5. Respect to the rites and rituals of the local people; wear such clothes 

that are permissible to the community (स्थानीय समुदायको ररनत ररवाजलाआ 

सम्मान गनुध पनेछ। र समुदायमा सहज हुने कपडाहरू लगाउनु पनेछ) । 

6. Do not impress the owner or other people for doing immoral or illegal 

activities; respect to the household routine for entrance and exit (अनैनतक 

र गैरकानुनी दियाकलाप गनध समुदायलाआ दवाव ददन हु दनै) । 

7. Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs at 

home or outside is strictly prohibited (कुनै प्रकारका लठ्याउने प्रकारका लागु 

पदाथधहरू प्रयोग गनध र नवदि नवतरण तथा ओसार पसार गनध सख्त मनाही छ) । 

8. Respect to the biodiversity and ecology of the environment (जैनवक 

नवनवधता र वातावरणीय पररनस्थनतलाआ सम्मान गनुधहोस) । 
 


